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می کنند، طی احکگامگی سگتگمگرگرانگه،  

اسماعیل بخشی،  سپیده قلیان، سردبیر و 

اعضا  هیات تحریریه نشریه گام شگامگل 

امیرحسین محمد  فرد، عسل محگمگد ، 

ساناز الهیار ، امیر امیرقلی و همچگنگیگن 

فعال کارگر  محمد خنیفر را به تگحگمگل 

حبس ها  طویل الگمگدت از شگش تگا 

هیجده سال و مجموعا به حدود یک قگرن 

 زندان محکوم نمود.

صدور چنین احکام ضدانسانی و ستمررانه 

  سنرین علیه آزادیخواهان و بگرابگر  

طلبان در حقیقت از یکسو نشانه استیصال 

و وحشت زبونانه کلیت رژیم اسگالمگی در 

برابر موج گسترش یابنده اعتراضات طبقگه 

کارگر گرسنه و سرکوب شده اسگت کگه 

همانا موجودیت غرق در بگحگران آن را 

تهدید می کنند و از سو  دیرر در خگود، 

 نشان از قدرت گیر  جنبش ها  پیشرو 

اجتماعی و افزایش دامنه اعتراضگات 

علیه حاکمیت استبداد مذهگبگی و 

مناسبات اقتصاد  اسگتگثگمگار  و 

چپاولررانه سرمگایگه دار  لگجگام 

گسیخته و هار در ایگران دارد کگه 

همانا بنوبه خود موجب هراس بگیگش از 

پیش حافظان وضع ناعادالنه و ضدانسانگی 

موجود در سرفصل حساس سیاسی کنونی 

 گردیده است.

به گواهی تاریخ ،از سقوط سیستگم هگا  

استبداد ، پرواضح است که رژیم استبداد 

مذهبی حاکم بر ایران نیز با تگوسگل بگه 

یرانه ابزار خود یعنی سرکگوب و زنگدان، 

شکنجه و کشتار در مواجهه با خواست هگا 

و مطالبات مردم، قادر نخواهد بود از تحقق 

نهایی روند مرگ و نابود  محتوم خویگش 

ممانعت به عمل آورد. تشدید سرکگوب از 

سو  رژیم اسالمی تنها و تنها بگر آتگش 

خشم ستم سوز و بنیان برافگکگن خگیگل 

میلیونی فرودستان و سرکوب شگدگگانگی 

خواهد افزود که در سرفصل قیام دیگمگاه 

اصالح طگلگب “ با فریاد شعار  6391سال 

 ، نشان دادند ”اصولررا دیره تمامه ماجرا

 

 

 

 

 

 

که سرانجام در اذهان و باورها  خویش از 

 تمامیت رژیم عبور کرده اند.

شاید گویا ترین دادخواست در برابگر ایگن 

احکام ظالمانه این سخن اسماعیل بخشگی 

 باشد:

 می رنجم تا تو نرنجی

 شادم ازین رنج

 می خندم در این رنج بر این رنج

 رقصان رنجت را به دوش می کشم

 تا تو نرنجی

 تا تو بخند ...

 بابک سراج.
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صحنه ها  از سیر زندگی جوامگع وجگود 

دارد که قابلیت تبدیل شدن به یک عکس 

رادارد ، قابی که در خود گویا  سخنگی و 

گگاه  مفهونی ژرف است ، گاه رمانتگیگک و

تراژیک ودر نهایت رائلیگسگتگی بگودنگش 

همیشه آبستن داستانی سورئال وپراز سوز 

وگدازاست ، که گاه نشان از سیر تگکگامگل 

تمدن بشر  دارد و البته اکگثگرانشگان از 

توحش حاکم بر روابط انسانی مگنگتگج از 

دوره تاریخی پس از کمون اولگیگه بگوده 

 است . 

کوچ اجبار  داستانی بسگیگار  پناهندگی و

قدیمی ، غریب ، همواره غگم انگرگیگز و 

درتمامی اعصار ضدانسانی بوده و هسگت . 

تمام تاریخ جوامع تاکنونی گ به استثگنگا  

جامعه اولیه گ تاریخ مبارزات طبقاتی بگوده 

 است.

زاده و عامگی، اربگاب و  آزاد و برده، نجیب

رعیت، استادکار و شگاگگرد، و خگالگصگه 

ستمرر و ستمکش، در رو در روئی دائمگی 

با یکدیرر قرار گرفته و دست به مبارزاتگی 

 -گاه پوشیده و گگاه آشگکگار  -وقفه  بی

اند که هر بار یا به دگرگونی انگقگالبگی  زده

کل جامعه، یا به نابود  مشترک طبگقگات  

 در ستیز منتهی شده است.

جامعۀ بورژوائی کنونی که از فروپگاشگی 

جامعه فئودالگی بگرآمگده، تضگادهگا  

طبقاتی را از میان نبرده بلکه طگبگقگات 

جدید، شرایط جدید ستمرر  و اَشکال 

هگا کگرده  جدید مبارزه را جایرزین آن

 است.

اگرکسی ازنقطه نظرمبارزه طبگقگاتگی بگه 

بحث تاریخ نپردازد، به درک روشنی ازآن 

 نخواهد رسید،

تنها با توسل به تحلیل طبقاتی است کگه 

میتوان تحلیلی صحیح از تاریخ ارایگه داد. 

نظام  سرمایه دار  امپریالیستی دنیا را بگه 

 سرعت به سو  نابود  می کشاند؛

فقر، گرسنری، محرومیت، بی کگار ، بگی 

خانمانی و فوق استثمار و ستگم زنگدگگی 

میلیاردها انسان را تباه کرده است. تگحگت 

سیادت سرمایه، نظام بردگی دوبگاره قگد 

 علم کرده است؛

فروش زنان و کودکان به بخشی از نگظگام 

 اقتصاد  تبدیل شده است.

بحران محیط زیست، که نتیجۀ مستقگیگم 

سلطۀ سرمایه است، زندگی انسان و بقگیگه 

موجودات زنده را به خطر انداخته اسگت. 

جنرل، دریا و اقیانوس و رودخانه و خگاک 

و آب و هوا  کرۀ زمین به شدت آسگیگب 

 دیده اند.

هر سال هزاران انسان که در جسگتگجگو  

کار به اروپا و آمریکا پناه می برند با مگرگ 

 فور  یا تدریجی مواجه می شوند.

ستم بر زنان و خشونت مردساالر  بگیگداد 

در  «جنگ علیه زنگان»می کند؛ همه جا 

 جریان است.

خرافات دینی، علم ستیز ، نژادپرستی، و 

فاشیسم دست در دست هم آیندۀ تاریکگی 

 ترسیم می کنند.

تضاد بین دو نیرو  ارتجاعی و از نگظگر 

تاریخی منسوخ یعنی امگپگریگالگیگسگم و 

بنیادگرایی خاورمیانه را بگه ویگرانگه و 

کشتارگاه تبدیل کرده  اسگت؛ جگنگگ و 

ویرانی و آوارگی میلیون ها نفر بگه امگر  

 عاد  تبدیل شده است.

امپریالیسم و بنیادگرایی اسالمی ایگن دو 

نیرو  منسوخ  تاریخ  معاصر، دنگیگا را بگه 

عرصه تاخگت وتگاز، جگنگگ وکشگتگار، 

اشغالرر  و اسارت، استثگمگار و سگتگم، 

خشونت علیه زنان، خرافه پراکنی، تفگرقگه 

انداز   مذهبی، ستم  و نابگود  مگحگیگط 

 زیست تبدیل کرده اند...

هر چند امروزه این دو نیرو  ارتجاعی بگا 

یکدیرر میجنرند، تکیه گاه هر دو آنگهگا 

سیستم  سرمایه دار  امپریالیستی  اسگت؛ 

شیوه تولید و نظام اجتماعی سیاسگی  هگر 

دو 

 پناهندگی ؛واقعیتی بغرنج

 

 

 وريا روشنفکر

 ادامه صفحه بعد                     
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سرمایه دار  است که سرچشمه تولیگد و 

بازتولید این نیروها  سیاسی منگسگوخ و 

کلیه دهشتها  جهان  معگاصگر اسگت.امگا 

پرسش اساسی دراین میان شاید این باشد 

کگگه چگگرا کشگگورهگگایگگی بگگه اصگگطگگالح 

مهاجرفرست اند که عموما از نظر منابع و 

ثروت طبیعی زیاد  برخگوردارانگد و یگا 

حداقل شرایط آب وهوایشان طوریست که 

پتانسیل ایجاد ثگروت را دارنگد ، ولگی 

کماکان یکی از دالیل عمده اجبار به ترک 

کاشانه همان نجات جان از گرسنری ست. 

مقایسه ا  ولو سطحی از جوامع مگهگاجگر 

فرست و مهاجر پذیر نشان از دودنیا کامال 

متفاوت دارد که انرار ساکنان آنها یکی بگه 

دیگرگر  در  جبر جغرافیایی مگحگکگوم و

 موهبتی رویایی ست.

با یک مطالعه اجمالی از کانون ها  اصلگی 

بحران و عدم ثبات سیاسی در قرن بیستم 

به نقش مهم پناهندگان سیاسی در مهار و 

یا راه انداز  این تنش ها پی مگی بگریگم. 

تعداد افراد  که به دالیل سیاسی پس از 

جنگ ها  اول و دوم جهانی و مگعگاهگده 

ها  سیاسی به طور سیستماتیک از خانگه 

و کاشانه خود رانده شدند، کم نیستند. در 

 ۰1خالل جنگ جهانی دوم نزدیگک بگه 

میلیون نفر غیرنظامی از یک مگکگان بگه 

 69۰۱مکان دیرر جا به جا شدند. از سال 

 ۹1، حگدود 69۹1و  6911تا دهه ها  

میلیون نفر ناگزیر شدند بگه مگهگاجگرت 

 اجبار  تن دهند.

، نزدیک 116۰بنابر تحقیقاتی که در سال 

میلیون نفر از مردم جهان )حگدود  131به 

درصد جمعیت جگهگاند در خگارج از  3

کشورها  زادگاه خویش زندگی می کنند، 

به طوریکه مقوله مهاجرت، اکنون یکی از 

مشخصه ها  عمده زندگی بین المگلگلگی 

شده است. در برخی موارد مبگلگغگی کگه 

مهاجران به کشورهایشان می فگرسگتگنگد، 

تشکیل دهنده بخش بزرگی از درآمد ملی 

 کشورها  مبدأ است.

از بعد کمی، این افراد جا به جا شده انبگوه 

انسان هایی هستند که توان تحگمگل بگار 

طاقت فرسا  این جا بجایی ها  اجبگار  

را ندارند اما هزینه اصلگی آسگیگب هگا  

انسانی را بر دوش می کشند. ایگن قشگر 

عظیم را می توان انسان مگهگاجگر، آواره 

جنری، مهاجر اقتگصگاد ، جگویگنگدگگان 

زندگی بهتر برا  دستیابی به فرصت ها و 

در موارد  سوءاستفگاده کگنگنگدگگان از 

موقعیت جدید نامید که در جسگتگجگو  

شغل و کار مناسب، کشور آینده خود را به 

عنوان شهروند جدید در آن برمی گزیند و 

 خواهان یک زندگی راحت هستند.

مطالعات آمار  نشان می دهد که در کنار 

اکثریت عظیم مهاجگران، یگک اقگلگیگت 

درصد، تگمگاشگاگگر  61الی  ۱محدود بین 

صرف نبوده و سعی کرده اند بر روند قضایا 

تأثیرگذار باشند. در چنین شرایط بحرانی، 

فعاالن مورد بحث برا  خروج از بن بسگت 

و به منظور ادامه مبارزه از شرایط مناسگب 

تر راه مهاجرت را پیش می گیرند. چنیگن 

افراد  پس از جنگ جهانی دوم، تگحگت 

عنوان پناهنده سیاسی خوانده می شوند و 

یکی از دالیل مهم تغیگیگر در مگنگاطگق 

بحرانی هستند، به طور  که به اعگتگقگاد 

بخشی از جامعه شناسان، پناهنده سیاسی 

به عنوان سمبل تغیگیگرات سگیگاسگی و 

اجتماعی در خالل قرن بیستم، در مقیاس 

 جهانی شناخته شده است.

پناهندگان سیاسی و کانون ها  بحگرانگدر 

میان نمونه ها  تاریگخگی گگونگاگگون و 

برجسته که در مقام پناهندگان سیگاسگی، 

تالش کردند تغییراتی در  11در آغاز قرن 

حکومت کشور خود انجام بدهند، بایگد از 

لنین و بلشویک ها یاد کگرد. جگمگهگور  

خواهان اسپانیا در دوران فرانکو، مگبگارزان 

ایتالیایی در دوران موسولینی، پناهندگگان 

یونانی مخالف حکومت سگرهگنگگ هگا و 

اعضا  مقاومت آلمان علیه هگیگتگلگر از 

 مصادیق دیرر این نمونه ها هستند.

در آسیا باید از گاند  نام برد که پگس از 

مدت ها اقامت در آفریقا  جگنگوبگی بگه 

عنوان وکیل مدافع هموطنان هند  خگود 

علیه تبعیض نژاد ، دکترین مگبگارزاتگی 

خود را تحت عنوان مبارزه منفی و عگدم 

خشونت پایه گذار  کگنگد. او پگس از 

بازگشت به هند هدایت جنبش استگقگالل 

طلبانه این کشور، علیه انرلستان را پیگش 

 برد که موجب استقالل این کشور شد.

در آمریکا  التین باید از فیدل کاسترو نام 

برد که پس از تبعید 

 پناهندگی ؛واقعیتی بغرنج

 

 وريا روشنفکر

 ادامه صفحه بعد 
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 استکهلم  از مردم کوبانی حمایت سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز 

به کوبا بازگشت و با هگدایگت جگنگبگش 

چریکی علیه نظام باتیستا بگه پگیگروز  

 رسید.

در تاریخ معاصر ایران باید به مگقگاطگعگی 

اشاره کرد که مهاجرت در ابعاد کگمگی و 

 موج وار ادامه یافت:

مهاجرت آزادیخواهان به ترکیه و پاریگس، 

پس از به توپ بستن مگجگلگس تگوسگط 

 618۹محمدعلی شاه در دوم تگیگرمگاه 

و  6331مگرداد 18خورشید ؛ کودتا  

ساله به خارج از کشگور  1۱آغاز مهاجرت 

برخی از اعضا و هواداران جبهه مگلگی و 

حزب توده و شخصیت هگا  مسگتگقگل؛ 

و  63۰1خرداد سگال  6۱سرکوب قیام 

تبعید آیت اهلل خمینی به نجف در کشگور 

عراق و سرانجام مهاجرت وسیع ایرانگیگان 

 از ابتدا  حاکمیت جمهور  اسالمی.

 مهاجرت در علوم اجتماعی

از نراه کلی، تصور عمومی بر این اسگت 

که مقوله مهاجرت به طور ناگگهگانگی و 

یکباره اتفاق می افتد. از نگظگر کگونگز، 

جامعه شناسی، که بیشتر تحقیقاتش را 

صرف تدوین تئور  عگام جگابگجگایگی 

مهاجران کرده، این ذهنیت به این عگلگت 

است که عموما ریشه ها  مهگاجگرت، از 

زاویه اقتصاد  و اجتماعی تحلگیگل مگی 

 شود.

کونز معتقد است که مهاجرت ناخواسگتگه 

برخالف تصور عمومی رایج، از یک نقطگه 

مبدأ به یک مقصد مشخص به یکبگاره و 

در یک مرحله انجام نمی شود، بلکه ایگن 

امر در زمان ها و مراحل گوناگون شگکگل 

 می گیرد.

 برخورد ابزار  با پدیده مهاجرت

انتظار افکار عمومی برا  یافتن راه حگل 

سریع در برابر افراد  کگه در مگعگر  

جابجایی اجبار  قرار گرفته اند، مگوجگب 

شده که انرژ  ها  کمتر  به مگنگظگور 

دستیابی و تدوین تئور  عگام حگرکگت 

پناهجویان تخصیص داده شود. در نتیجگه 

برخوردها  شتاب زده به شکگل کگمگک 

ها  ماد  به پناه جویان و یا در تگأیگیگد 

 پناهندگی آنها مطرح می شود.

اما تاکنون کمتر محققی به یک تحقگیگق 

میدانی از نیازها، انرگیگزه هگا و عگلگل 

 مهاجرت آنان انجام داده است. 

دو دسته عوامل برا  بیان علت مهاجگرت 

 درنظرگرفته شده است:

 عوامل تغییر دهنده -6

 عوامل رکود  -1

عوامل اول بانفوذ سرمایه دار  در مناطق 

سنتی و ایجاد تغییر در تکگنگیگک هگا  

تولید  ارتباط دارد. تکنیک ها  جگدیگد 

کارگر اضافی ایجاد می کند و آنگهگا را 

مجبور به مهاجرت می کگنگنگد. عگوامگل 

رکود ، زمانی عمل می کنند کگه رشگد 

جمعیت از تولیدات کشاورز  پیشی مگی 

گیرد و نیرو  کار اضافی را مجگبگور بگه 

مهاجرت می نماید. سپس ماهی مهاجرت 

روستاییان باانتقال ساختی روستاها دراثگر 

ادغام در نظام سرمایه دار  مرتبط اسگت. 

به نظر نظریه پردازان وابستری مهاجگرت 

از روستا به شهر را در کشورها  جگهگان 

سوم پدیده ا  جگدیگد در ارتگبگاط بگا 

گسترش سرمایه دار  وابستگه در ایگن 

کشورها می دانند. این نظریه پگردازان و 

محققین به عمل دافعۀ جمعیت باور دارند 

و علت مهاجرت را عمدتا نابرابر  سگطگح 

توسعۀ روستا و شهر می دانند. اگرچه این 

توسعه وابسته است اما بهر جهت تمگرکگز 

سرماییه در یک محل و بی توجگهگی بگه 

محل ها  دیرگر و 

 پناهندگی ؛واقعیتی بغرنج

 

 وريا روشنفکر

 ادامه صفحه بعد 
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یاایجاد تغییرات انتخابی را درمحیط دوم 

عامل حرکت جمعیت از روستا به شگهگر 

می دانند. از نظر نظریه پردازان وابسترگی 

مهاجرت نه تنها نمود وابستری کشورها  

جهان سوم است بلکه خود باعث تقگویگت 

وابستری این کشورها می شود. از نگظگر 

این محققین مهاجرت از یک طرف عامگل 

تقویت توسعه نیافتری منطقگۀ مگهگاجگر 

فرست است و از طرف دیرر عامل ایجاد و 

 تشدید نارسایی ها  منطقه مهاجر پذیر.

نظریه کگارکگردگگرایگی: ایگن نگظگریگه 

مهاجرتها  روستایی را بر اساس کارکگرد 

شهر و روستگا در بگرآوردن نگیگازهگا  

روستاییان تفسیر می کند. طرفداران ایگن 

نظریه معتقدند که تمام نیازها  اجتماعی 

در چارچوب نظام ها  اجتماعی آموختگه 

می شوند. افراد در یک نظام، نگیگازهگایگی 

دارند که در آن نظام نمی توانند آنگهگا را 

 برآورده کنند چون خصایص 

 

ساختی  نظام ها  اجتماعگی و افگراد 

هرگز در طول زمان ایستا نیستند، لگذا 

ممکن است تحوالت الزم برا  کاهگش 

ناهماهنری بین نیازها و امکگان بگدسگت 

آوردن ان در فرد یادر نظام و یا در هر دو 

اتفاق بیفتد. درک ناهماهنری ها  بگیگن 

خصایص فرد و نظام اجتماعی منجگر بگه 

مهاجرت شگخگصگی جگهگت کگاهگش 

ناهماهنری ها  سگاخگتگی مگی شگود. 

 کارکردگرایان عقیده دارند:       

سرمایه، کال تحرکش از افراد بیگشگتگر و 

آسانتر است. پس در اینجا مسئلۀ ایگجگاد 

تعادل نیست، بلکه حرکت نگیگرو  کگار 

ارزان از مبدا به مقصد است. هگمگراه بگا 

مهاجرت افراد سرمایه و منافع از منگاطگق 

روستایی به شهرها روانه می گردد تگا در 

 شهرها تولید کنند.                                         

، انتگشگارات 63، ص6318) لهسایی زاده، 

 نویدد

نظریه تفاوتها: این نظریه که به تگئگور 

)) جذب و دفعدد یا )) رانش و کشگشدد 

معروف است، مبنا  حرکت خود را رو  

توسعه ناهماهنگ شهر و روستا و تضگاد 

میان این دومنطقه ا زحیات بشر  قگرار 

داده و مطالعات خود را از عوامل دافگعگه

))رانگگشدد در روسگگتگگاهگگا و جگگاذبگگه   

)) کششدد در شهر، با دید  مگقگطگعگی 

شروع می کند. طرفداران ایگن نگظگریگه 

تفاوتها  موجود  میان این دو مگرکگز 

سکونت انسان را به عنوان عامل مستگقگل 

مطرح می کنند و در توجیح نظر خود بگر 

مهاجرتها  جمعیت از آن بهگره بگردار  

می کنند. برخی از عوامل رانش درنگظگام 

روستایی که نظریه پردازان به آن استنگاد 

می کنند: فقر عمیق روسگتگاهگا و عگدم 

امنیت حاکم بر این مناطگق، نگداشگتگن 

زمین، کمبود امکانات و تسهیالت زندگی، 

مردم اشتغال، پایین بودن سطح بهداشگت 

و آموزش که در روستاها جلوه می کگنگد. 

در مقابل جاذبه ها و کشش ها  شگهگر  

که روستاییان را به سو  شهر جلب مگی 

کند، به صورت شغگل مگنگاسگب وجگود 

درآمدها  باال، دسترسی به تسگهگیگالت 

زندگی شهر ، فضا  آموزشی مطگلگوب، 

بیمارستان و تحرک اجتماعی مطرح مگی 

 شود.

نظریۀ مهاجرت از اورت لی ) ترجمه بیژن 

 زارعد :

به نظر  فار مهاجرت بدون هگیگچگرگونگه 

قاعده مشخص آغاز می شود، و ادامه پیدا 

می کند. این نظر، راونشتاین را پیگش از 

 ادامه صفحه بعد 

 پناهندگی ؛واقعیتی بغرنج

 

 وريا روشنفکر
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مگارس  6۹تشکیل انجمن سلطنتی آمار 

به سمت مقاله کنونی معروفش در  688۱

مورد قوانین مهاجرت هدایت کرد. اسگاس 

قگرار  6886این مقاله رو  آمار بریتانیا در 

راونشتاین باتوجه بگه  6889داشت، اما در 

 11اطالعات امار  مربوط به بگیگش از 

کشور در مقاله اش تجدید نظر کگرد. در 

مرحلۀ دوم باتوجه به تاثیر نظگریگه هگا  

جدیدتر و بازنرر  گسترده اش، مگقگالگه 

خود را قوانین مهاجرت نامید. اگگرچگه او 

عقیده داشت که عمدتا قوانین مربوط بگه 

جمعیت و اقتصاد بدقت قوانین فیگزیگکگی 

نیست، قوانین راونشتاین همانرونه که در 

مقاله اول شکل گرفته و در مگقگالگه دوم 

بسط داده شده و یا اصالح گردیده اسگت، 

در جمالت و  در زیر خالصه گردیده اند. 

پنج قانون اول معموال از طرف عموم نقگل 

اگگرچگه  ۹و  1می شوند، در حالیکه موارد 

از نتایج عمومی مقاله دوم و  گرفته شگده 

اند، چندان عمومیت ندارند، بااین وجود 

راه راونشتاین در مورد شمگاره گگذار  

قوانین و تا حدود  بیان آزمایشی او در 

مورد تسلط انریزۀ اقتصاد  مهگاجگرت 

نیست به برآورد اهمیت نتیجه گگیگر  

 هایش، درست تر جلوه می کند.

مهاجرت و مسافت: الفد تودۀ بزرگی از  6 

مهاجرین تنها مسافت کوتاهی را طی مگی 

کنند و مهاجرین معینی که در یک مرکگز 

مشخص جذب شگده انگد، بگدون رشگد 

 خواهند ماند. بد معموال مهاجران 

مسافتها  طوالنی را باترجیگح یگکگی از 

مراکز بزرگ تجار  و صنعتی انتخاب مگی 

 کنند.

مهاجرت مرحله ا  :  الفد سگرانگجگام  1 

یک تغییر مکانی عمومی یا انتقال جمعیت 

رخ می دهد، که آهنگ جریانها  مهاجرت 

را در جهت مراکز بزرگ تجار یو صنعگتگی 

که مهاجرین را جذب می نماید، ایجاد می 

کند.بد بالفاصله ساکنان روستگاهگا یگک 

شهرک را که رشد گروهی سریعی در آن 

بوجود آمده است، احاطگه مگی کگنگنگد، 

بنابراین شکافهایی کگه در جگمگعگیگت 

روستایی به نظر می رسد بوسیله مهاجرین 

از نقاط دوردست پر می شگودتگا نگیگرو  

جاذبۀ یکی از شهرها  به سرعت گسترش 

یافتۀ ما در دورترین زوایا  یگک کشگور 

پادشاهی نتایجی را ببار آورد. جد فرآیگنگد 

پراکندگی عکس فرآیند جذب می باشد و 

 جنبه ها  مشابهی را نمایان می سازد.

جریان و ضگد جگریگان: هگریگک از  3 

جریانها  اصلی مهاجرت یک ضد جریگان 

جبرانی را ایجاد می کند. در واژه شناسگی 

جدید جریان و ضد جریان برا  راونشتاین 

جایرزین تحرک و ضد تحگرک گگردیگده 

 است.

شهر  در تمایل بگه   –اختالفات روستا  ۰ 

مهاجرت: اهالی شهرکها نسبت به اهگالگی 

 نواحی روستایی کمتر مهاجرت می نمایند.

 فزونی شمار زنان در بین مهاجرین  ۱ 

مسافت کوتاه: به نظر می رسد که در بیگن 

 مهاجرین کوتاه سفر برتر  داشته باشند.

تکنولوژ  و مهاجرت: آیگا مگهگاجگرت  1 

افزایش پیدا می کند؟ من معتقدم چنگیگن 

است، هر جایی که توانسته ام مگقگایسگه 

نمایم افزایشی را در امکانگات تگحگرک و 

گسترش تولیدات و تجارب که منتهی بگه 

 افزایش مهاجرت می گردد، دریافته ام.

غلبۀ انریزۀ اقتصاد : قوانیگن بگد یگا  ۹ 

ظالمانه، مالیان سنرگیگن عگدم جگاذبگۀ 

اقلیمی، شرایط اجتماعی نامساعد و حتگی 

اجبار) تجارت پرده، حمل و نقلد تمگامگی 

آنها جریانها  مهاجرت را ایجاد کگرده و 

هنوز هم ایجاد می کنند. لیکن هیچ یگک 

ازاین جریانها در این مقاله با آنهایگی کگه 

ناشی از آرزو  الینفک بشر انسانهایی کگه 

می خواهند در مالحظات ماد  از دیرگران 

 پناهندگی ؛واقعیتی بغرنج

 

 وريا روشنفکر
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ایران کشور  است که زنان مگبگارز و 

ازادیخواهش صدایشان را بگه دنگیگا 

رسانده اند ، صدا  سرکگوب  هگا و 

اپارتایدهایی که نسبت به زن هگا در 

ایران قائل شده اند.در این میگان کگم 

نیستند زنان ورزشکار  که بگخگاطگر 

محدودیت و ممنوعین حجاب دست از 

آرزوها  خود از ورزش و تواناییهایشان 

کشیده اند.در هفته ها  اخیگر خگبگر 

خودسوز  دختر جگوانگی کگه بگرا  

تماشا  فوتبال به ورزشراه رفته بگود 

خبرساز شده اسگت ،کگه در حگیگن 

رسیدگی به پرونده و صادر شدن حکم 

ناعدالنه برا  و  اقدام به خگودسگوز  

کرد و متاسفانه وضعیتش وخیم اعگالم 

شده است.در ایران مشکگالت ورزشگی 

برا  خانم هگا بسگیگار پگررنگگ تگر 

است.ورزش زنان در ایگران از هگیگچ 

حمایتی برخوردار نیست .رژیم ایگران 

بطور سیستماتیک و به اشکال مختلف 

برا  ورزش زنان محگدودیگت ایگجگاد 

 61میکند ،در حالیکه سازمان ملل در 

ورزش را به عنوان یگک  6981آوریل 

حق أساسی برا  همه آحاد  مردم بگه 

رسمیت شناخته اسگت،امگا در ایگران 

کنونگی ایگن حگق از زنگان دریگ  

میشود.فقدان حمایت مالی دولگتگی و 

خصگگوصگگی از ورزش زنگگان کگگامگگال 

محسوس است.تیم ها  ورزشی زنان و 

ورزشکاران زن از هیچ گونه حگمگایگت 

دولتی یا خصوصی برخوردار نیستند.در 

مورد وضعیت امکانات ورزشگی بگرا  

زنان که دچار کمبودها  شدید اسگت 

بطور مثال : لیگ برتر فوتبال زنان در 

فصل زمستان زمین منگاسگبگی بگرا  

تمرین حتی در پایتخت نگدارنگد.تگیگم 

ملی والیبال زنان با لباسها  شخگصگی 

خودشان به تمرین می روند و هگیگچ 

پشتیبانی از طرف فدراسیون ورزشگی 

والیبال کشور نمیشود.تیم قگایگقگرانگی 

 زنان ایران بارها در دریاچه هایی که 

 

 

 

 

 

 

فاضالب به انهاریخته میشود به تمرین 

میپردازند،حتی خود قایقرانان زن پگارو 

تهیه می کنند چیز  که وظیفه هئیت 

قایقرانی زنان است.قگایگقگی کگه بگه 

 61قایقرانان زن ایران داده شده طگی 

سال بارها و بارها مورد تعگمگیگر قگرار 

گرفته است.از این ممنوعیت شناگگران 

بیشترین اسیب را برده اند چگرا کگه 

اجازه ورود به هیچ مسابقاتی به انگهگا 

 داده نمیشود بخاطر ممنوعیت حجاب.

به رغم شرایط اسفبار و فقدان هرگونگه 

حمایت از سو  دولگت یگا مگراجگع 

ورزشی این زنان و دخگتگران ایگرانگی 

هستند که با انریگزه بگاال بگا هگمگه 

مشکالت می جنرند و رو در رو  ایگن 

رژیم زن ستیز به کسب مگقگام هگا  

 قهرمانی نیر نایل می شوند.

زنده باد أزاد  زنده باد برابر  و مگرگ 

 بر جمهور  اسالمی ایران

 صبا پرمهر

مشكالت و محدوديت هاي 

 ورزش زنان در ايران 

 

 صبا پرمهر
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در ایران تمامی قوانین بر اساس اصول اسالمی نوشته شده است. 

در اسالم ازدواج سن ندارد به این معنی که حتی ولگی کگودک 

تواند نوزاد یک روزه   خود را بگه  یعنی پدر و جد پدر  او می

عقد کسی دربیاورد و اختالف سنی محلی از اعگراب نگدارد. در 

سن قانونی ازدواج در ایران بسیار باالتر از امروز بوده   6363سال 

است و بعد از انقالب اسالمی و با تغییر قوانین به قوانین اسالمگی 

تالش هگا   63۹9پدیده کودک بردگی بسیار رواج یافت در سال 

نگه در مگجگلگس   6386برا  تغییر قانون شروع شد و در سال 

شورا  اسالمی بلکه در مجمع تشخیص مصلحگت نگظگام سگن 

به تصویب رسید. ولی همچنگان   6۱و پسران   63ازدواج دختران 

دهند  سال مجوز ازدواج می  63با تشخیص دادگاه به دختران زیر 

و مالک تشخیص دادگاه در حد تشخیص و شناخت حگلگقگه   

 . طال توسط کودک از دیرر اشیا است

تواند جوابرو  نیاز جوامگع  آیا قوانین اسالمی در دنیا  امروز می

 باشد؟

روان و   آیا قوانین اسالمی و دادگاه اسالمی شایستری سنجگش

 نیاز ها  یک کودک را دارد؟

 قوانین مربوط به ازدواج باید از زیر پرچم فقه و اسالم بیرون 

 

 

 

 

 

 تواند این  بیاید. کودک همسر  لغتی است بسیار ضعیف و نمی

درد بزرگ که بر دختران جامعه تحمیل شده است را تگوضگیگح 

 دهد.

آید نگاگگهگان  در کودک بردگی از نظر روانی فجایعی به وجود می

بیند که فرسنگ ها با آن فگاصگلگه  کودک خود را در دنیایی می

دارد. زمانی که از نظر فیزیکی، فیزیگولگوژ  و روحگی کگودک 

آمادگی انجام کار  را ندارد و ما به زور او را مجبور بگه انگجگام 

شگود  کار  میکنیم مداخله کرده ایم و این تجاوز محسگوب مگی

این موضوع تنها تجاوز روحی نیست بلکه به شگدت بگا تگجگاوز 

جسمی و جنسی همراه است. این باعث به وجود آمدن اختالالت 

شگود و در  روانی که بعد ها منجر به خودسوز  و خودکشی می

فرد به دالیل واقعی مثل زایمان ومشکالت آن مرگ روانگی بگه 

آید که با یک کلمه   کودک همسر  چقگدر نگادیگده  وجود می

 انرار  شده است.

کن  جمهور  اسالمی در ایران این جنایت را این گونه توجیح می

که دختر رضایت دارد. درصورتی که کودک اجگازه   رضگایگت 

سال با کودک و رضگایگت   68ندارد و رابطه   هر فرد باال  

کودک محلی از اعراب ندارد. ما در جامعه   زن ستیز و مرد 

ساالرانه   ایران شاهد این جنایات هستیم در نتیجه جز بگا 

سرنرونی دیکتاتور  والیت وفقه، تغییر قانگون اسگاسگی و 

فرهنگ ساز  بسیار جد  این معضل و جنگایگات پگایگانگی 

 نخواهد داشت.

 مونس سرور                                                    

 کودک بردگی در ايران

                                                    
 مونس سرور
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جامعه بدون مذهب همیشه آرزو  تمامی  

انسانها  آزادیخگواه و بگرابگر  طگلگب، 

کمونیست و اتیست  بوده است اما از آنجگا 

که تجارت مذهب  و درست کردن جگنگگ 

ها  مذهبی  برا  فگروش تسگلگیگحگات 

جنری بزرگترین و سود آورترین  سرمایگه 

برا  دولت ها  سرمایدار  و قگدرتگهگا  

جهانی  بشمار می آید، به این دلیگل ایگن 

آرزو هیچوقت به حقیقت نپیوسته است، و 

همواره در هر تاریخ و زمانی اتیگسگت هگا 

مورد حمله و فگتگوا  مگرگ از طگرف 

مسلمانان  قرار میریرند و در هیچ کجا در 

امان نبوده اند و نیستند، " سلمان رشد  

مورد  زنده از کسانی است کگه تگوسگط  

خمینی رهبر دیکتاتور  ایران بگه دلگیگل 

نوشتن کتاب آیات شیطانی  فتوا  قگتگل 

اش صادر شد و به این دلیل  تگاکگنگون 

مخفی زندگی کرده است. تاریخ  تگمگامگی 

مذاهب مملو از خشونت و خگون ریگز  

است، اما هیچکدام از مذاهب بگه انگدازه 

دین اسالم نتوانسته اند که  تاریخی کثیف 

و مملو از جنایات، کشتار، تجگاوز، دزد ، 

راهزنی و به بردگی گرفگتگن انسگانگهگا و 

سنرسار کردن زنان را در کارنامه کگثگیگف 

دولت ها  سرمایدار  بگا  خود ثبت کنند. 

صادر کردن مذهب اسالم توسط گروهگا  

اسالمی   به کشورها  فقیر و 

سرزمین هگا  آفگریگقگا  و 

آسیا ، در دوره ها  مختگلگف 

زمانی دست به غارت و تگاراج 

آنها زده اند، و با تثبیت قوانین 

متحجر اسالمی و احمقانه در کشور هگا  

فقر زده، زندگی را برا  میلیونها نفر انسان 

گناه تبدیل به  زندانی کگرده انگد کگه  بی

زندگی کردن در آن همیشه هگمگراه بگا 

ترس، کشتار، خشونت و فقر بوده اسگت و  

هر گونه انتقاد و شک بگه دیگن اسگالم  

دیگن همراه با مجازات مرگ بوده و است. 

در کشورها  اسالمی  برا  دولت ها دار   

اهمیت بسیار و جایراه ویژه ا  است، بگه 

طور  که در ایران  زیر حکگومگت رژیگم  

اسالمی ایران، دین بطور اتوماتیک ازبگدو 

تولد افراد وارد تمامی عرصه ها  زندگی و 

شغلی   میشود  و حق یک زندگی سالم و 

انتخاب آزاد را از افراد جامعه  میریرنگد و 

یک  دیکتاتور  با قوانین متحجر اسالمگی 

را با زور اسلحه و چوب ها  دار  و دادگگاه 

ها  انقالب و اعدام  در جامعه حاکم کرده 

است. در ایران زیر حکومت آخوندها هیگچ 

کسی حق انتقاد یا نقد یا عگو  کگردن 

دین خود را ندارد و کوچکترین نگقگد یگا 

شکی  منجرب به دستریر  و مرگ افگراد 

دگر اندیش و اتئیست  مگیگشگود، ایگن 

وضعیت به  این دلیل است کگه مگذهگب 

رسمی ایران اسالم است و اگر کسی قصگد 

عو  کردن دین اش را داشته باشد مجرم 

شناخته میشود و بالفاصله دستریر و در 

یک دادگاه نمایشی نا عادالنه  محکوم  بگه 

مرگ  میشود، تقریبا دو ماه پیش بود کگه 

بطور  وحشتناکی یک زندانی اتئیسگت را 

به نام علیرضا شیر محمد علی  در زنگدان 

فشافویه توسط مسوالن زندان و دو تن از 

زندانیان محکوم به اعدام بقتل رسید. امگا 

باوجود تمامی قوانین سخت و خگطگرات 

جانی برا  کسانی که دست به افشاگر  و 

نقد میزنند هر روز به تعداد اتئیست هگا  

جامعه ایران که بیشتر آنان جوانان هستند 

افزوده میشود، اما رژیم اسالمی ایگران بگا  

وجود تمامی تالش ها و بگمگبگارانگهگا  

تبلیغاتی اسالمی اش  و پگرپگاگگنگداهگا  

فراوان علیه اتئیست ها و کسانی که دیگن 

اسالم را قبول ندارند  و احکام سگنگرگیگن 

زندان ، شکنجه، اعدام  و ساختن هگزاران 

مسجد و امام زاده  و راه اندار  کانال ها  

تلویزیونی دینی و برنامه هگا  قگرآنگی و 

روان کردن گله ها  اخوند به مگدارس و 

جامعه ، تاکنون نتوانسته است کگه مگردم 

جامعه ایران را اسالمی  کند، زیگرا مگردم 

ایران خواستار یک حکومت سکگوالر  بگا 

قوانین آزاد و انسانی هستند که دیگن در 

آن نقشی نداشته باشد  و آزاد  و برابگر  

 در تمامی عرصه ها  زندگی بین زن و 

 ادامه صفحه بعد  

 اتئیسم دروازه اي به روي انسانیت 

 

 پردل زارع



                    11            9102نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز                   شماره دوم                 سپتامبر    

 

مرد رعایت شود هسگتگنگد. جگمگهگور  

اسالمی ایران از مذهب بعنوان حربگه ا  

برا  کشتن مخالفان و روشگن فگکگران، 

اتئیست ها و کسانسری کگه ایگن دیگن 

کثیف وضد انسانی را قبول ندارند استفاده 

میکند و آنان را به جگرم تگوهگیگن بگه 

مقدسات و دین اسالم  به مجازات ها  از 

قبیل قطع کردن دست و پگا و اعگدام 

محکوم میکند. این نوع قوانین شنگیگع و 

وحشی فقط از یک دین وحشی مگانگنگد 

اسالم بر می آید ، دینی  که با خشونت و 

تجاوز از محمد پدوفیلی  پیامبر مسلمگان 

چیز  قریب به هزار و چگهگارصگد سگال 

پیش درست شد، و به ایگران و دیگرگر 

ممالک آن دوران را با زور شگمگشگیگر و 

کشتن مردم آذر شد، دستور کشتار غیگره 

مسلمانها و به بردگی گرفگتگن 

زنان و مردان و به را انداخگتگن 

دریا  از خگون و کشگتگار 

انسانها  بیرناه  مستقیمگا در 

مانیفست مسلمانگان یگعگنگی 

کتاب  قرآن  داده شده اسگت. تگمگامگی  

ایات قرآن ایات مرگ هستگنگد و بگجگز 

دستور قتل، شکنجه، تجاوز، غگارت، بگه 

بردگی گرفتن انسانها، و پایگمگال کگردن 

حقوق بشر و بخصوص زنان در آن چیگز  

از انجا کگه اسگالم دیرر  نمیتوان یافت. 

تمگامگی عگمگر دین رسمی ایران است،  

ننرین رژیم اسالمی ایران بسته بگه دیگن 

اسالم دارد و با هر جگریگان و نگیگرو  

سرکوبی که در اختیار دارد دسگت بگه 

سرکوب و دستریر   مخالفان سیگاسگی، 

کمونیست ها و اتئیست ها و  انسگانگهگا  

روشنفکر میزند مبادا که بگر ضگد دیگن 

اسالم سخنی گویند یا دست به روشنرر  

سینا دهقان، محگمگد   بزنند.سهیل عربی، 

نور  و سحر الیاسی  کسانی هستند  کگه 

به جرم توهین به مقدسات دین اسگالم و 

انتقاد از محمد پدوفیلی پیامبر مسلگمگان، 

امروز در زندان ها  جمهگور  اسگالمگی 

ایران زندانی هستند  و هر لحظه خگطگر 

جابجا شدن حکم  مرگ شان جان آنها را 

تنها راه نجات  و خالگصگی   تهدید میکند.

برا  مردم   از جهنمی که در آن  گرفتگار  

شده اند سرنرونی حکومت جهل و خرافگه   

جمهور  اسالمی ایران و  درست کگردن 

یک جامعه آزاد  سکوالر است که تا دیرگر 

در آن شاهد دستریر  و کشتن انسانگهگا 

بر ا  ابراز  افکار و عقاید شان و بیان آنهگا 

هدف تمامی ما  اتیست هگا     نباشیم است.

درست کردن جامعه ا  بدور از خشونت و 

ترس و وحشت  است، جامعه ا  کگه در 

آن  انسانیت و عشق به  انسانیت سرلوحه  

 تمامی کار ها  آن باشد.

 1۰۸18۸1169پردل زارع   

 Pordelzarh1985@gmail.com 

 

 اتئیسم دروازه اي به روي انسانیت 

 

 پردل زارع

mailto:Pordelzarh1985@gmail.com
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چهارشنبه هایه طالیی در ظاهرسیاستی تشویقی به نگظگر مگی 

رسداما در واقع ادامه تعر  وتوهین هایه حکومتی به زنان اسگت. 

در حالی که زنان معتر  به حجاب اجبار  در شرایطی سگخگت 

در زندان به سر می برندوبرا  ]اعترافت اجبار [ علیه کمگپگیگن 

هایه اعتراضی تحت فشار هستند، ترویج دهنگدگگان کگمگپگیگن 

چهارشنبه هایه طالیی تملق گویان وشاد  کنان در خیابانها بگه 

راه افتاده اندوباالصاق سنجاقهایی طالیی به روسر  زنان ، حجاب 

اجبار  را بر سرآنان قفل می کنند.در فیلمهگایگی کگه از ایگن 

کمپین در برخی رسانه ها پخش شد ،عده ا  از زنان ارشادگگربگه 

جایه حمله ودستریر  زنان )بد حجابداین بار سعی دارنگد کگه 

 بدونه خشونت وبا پنبه سر ببرند.

زنان محجبه ارشاد  در گروه هایه سه نگفگره بگه سگو  زنگان  

)بدحجابد می روند وضمن تعریف وتملق از سر ورو ومو  زنان ، 

با پیشنهاد یک هدیه چشم گیر در چشم بر هم زدنگی روسگر  

آنان را تا رویه پیشانی جلو کشیده ودنباله روسر  رااز زیر چگانگه 

به سمت شقیقه باال می آورند وبا یک ضربه سنجاقی طالیی را در 

جایی بین گوش وشقیقه آنها فرو می کنند. خشونت وتعر  کگه 

در حرکتت تند دستان این زنان است از قضا با تملق گویی آنگان 

عیان تر می شود. با گذشت چهل سال از فرمان حجاب اجبار  ، 

زنان به اصطال بد حجاب هنوز از نراه حاکمیت به مثابه دشمنگان 

انقالب اسالمی دیده می شوند که یا باید از صحنه جامعه مگحگو 

شوند یا )ارشادد شوند ویا تحت مهار وتربیت مقامات امنیتگی در 

لباس ))پرستوها دد حکومتی ایفا  نقش کنن. ولی در مگقگابگل 

این رویکرد سر کوبررانه و در رویارویی با هجوم هایه حکومتگی ، 

هیچ گاه مبارزه مدنی زنان علیه حجاب اجبار  متگوقگف نشگده 

 است.

 چهارشنبه هايه طاليی

 

 محمود رضا خزايی
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اساسنامه سازمان سراسري پناهندگان ايرانی                               

”بیمرز“ -مصوب دبیرخانه سازمان سراسر  پناهندگان ایرانی  

111۱نوامبر  31  

 اساسنامه

 نام کامل: سازمان سراسر  پناهندگان ایرانی

”بیمرز“نام اختصار:   

 مقدمه

، سازمانی غیر دولتی و مردمی مدافع حقوق پناهندگی است. ما معتقدیم عامل آوارگی؛ فرار و ”بیمرز“ -سازمان سراسر  پناهندگان ایرانی

ود مهاجرت میلیونی مردم حکومتها  و دولتهایی است که امکان زندگی امن، محترمانه؛ سالم، مرفه، صلح آمیز، برابر و آزاد را از شهروندان خ

و ی، سلب می کنند. تنها یک جهان بیمرز که همه شهروندان را برابر و آزاد در خود جا میدهند، میتواند برا  همیشه به پناهندگی، فرار، آوارگ

ما معتقدیم که حقوق انسان ”. هر کس جایی است که در آن کار یا زندگی میکند” وطن“ما معتقدیم که “مهاجرت اجبار  پایان دهد. 

جهانشمول است و مشروط و مقید به مرز و جغرافیا و جنسیت و فرهنگ و مذهب و ملیت و طبقه و سن نیست. افکار و عقاید و جنبش هایی 

که حقوق انسان را متناسب با این عوامل مقید و مشروط میکنند، همچون راسیسم و تئور  نسبیت فرهنری، افکار و جنبش هایی ارتجاعی 

 علیه جهانشمول بودن حقوق انسان اند.

“ سازمانی ماکزیمالیست و رادیکال است، خود را متعلق به صف سوسیالیسم مدافع حقوق برابر انسانها میداند، که دفاع از پناهندگان “ بیمرز

 ایرانی را موضوع بالواسطه فعالیت خود قرار داده است.

“ در عین حال برا  گسترش دامنه فعالیت هایش مرز  نمی شناسد و تالش میکند که آن را به همه کشورها و دفاع از همه پناهندگان “ بیمرز

 گسترش دهد.

 اهداف، سازمان شیوه ها  کار

 اهداف

 دفاعبی قید و شرط از حقوق انسانی و پناهندگی مستقل از عقاید سیاسی، نژاد، جنسیت، مذهب،ملیت، گرایش جنسی، سن و غیره.

 افشا  جمهور  اسالمی ایران بعنوان عامل فرار میلیونی مردم.

 مبارزه با هر نوع موارد نقص حقوق پایه ا  انسان در ایران.

 نقد تصویر منفی، مذهبی، ناسیونالیستی و عقب مانده از پناهنده ایرانی و تبلی  خصوصیات مدرن، مترقی و پیشرو از فراریان از ایران.

تبلی  همسرنوشتی ” تبعیض نژاد  ” مبارزه با تبلیغات راسیستی مبنی بر جدایی مردم، نقد به حاشیه و انزوا کشاندن پناهندگان و خارجیان 

 بین پناهندگان با سایر اقشار و طبقات محروم جامعه، و قرار دادن نیرو  اعترا  پناهندگان در کنار اعترا  مترقی و رادیکال در کشورها 

 محل اقامت.

تصویب و اجرا میشود، نمی تواند ناقض هیچ بخشی از این ” بیمرز“هیچ آئینامه، ضابطه و مقررات تکمیلی که توسط سایر ارگانها و واحدها  

 سند باشد.

 شیوه ها و برنامه کار:

“ برا  تحقق اهداف فوق و تسهیل حقوق پناهندگی و انسانی، برنامه و شیوه کار زیر را در دستور کار خود می گذارد:” بیمرز  
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با توجه به نقض پایه ا  ترین حقوق انسان در ایران، اختناق و سرکوب قرون وسطایی توسط جمهور  اسالمی ایران طی بیش از دو دهه و فرار 

خواهان برسمیت شناختن حق پناهندگی برا  کلیه پناهجویان ایرانی است.” بیمرز ” دائمی و میلیونی مردم ایران،  

در دفاع غز کیسها  پناهندگی با ارائه اطالعات کافی و مستند در رابطه با نقض موازین جهانی حقوق پایه ا  انسان در جمهور  ” بیمرز” 

 اسالمی ایران، نشان می دهد که ترس پناهندگان از زندگی در آن کشور واقعی است.

خواهان به رسمیت شناختن حق ” بیمرز “بعالوه با توجه به سرکوب بی امان زنان و رسمیت داشتن آپارتاید جنسی علیه آنها در ایران، 

 پناهندگی سیاسی برا  همه زنان به خاطر جنسیت آنها است.

جمهور  اسالمی را بعنوان یک حکومت فاشیستی افشا میکند، افکار عمومی در جهان را علیه آن جلب میکند، واز مبارزات مردم ابران ” بیمرز ” 

 علیه جمهور  اسالمی و برا  دستیابی به ساختار یک حکومت انسانی، حمایت می کند.

“ مخالف بازداشت و زندانی کردن متقاضیان پناهندگی و فراریان از ایران است و برا  آزاد  آنان تالش میکند.” بیمرز   

آخرین اطالعات، مدارک و گزارشات از وضعیت پناهندگان ایرانی و موارد نقض حقوق انسان در ایران را جمع آور  میکند و با انتشار ” بیمرز“

 آنها افکار عمومی در ایران و جهان را آگاه میکند.

 تالش می کند که حمایت سازمانها  کارگر ، احزاب مترقی، نهادها  مدافع حقوق بشر، زنان و پناهندگان و نهادها  بین المللی را جلب کند.

خواهان بوجود آمدن عادالنه ترین پروسه پناهنده پذیر  است و تالش می کند تا آن را به دولتها  امضا کننده کنوانسیون ژنو و ” بیمرز“

بقبوالند.” یونیسف“کمیساریا  عالی پناهندکی سازمان ملل   

 رد،تجاوز به حقوق انسانی و پناهندگی توسط دولتها و نهادها  پناهنده پذیر را بررسی خواهد کرد، افکار عمومی را نسبت به آن مطلع خواهد ک

 و اعترا  علیه آنان را هداهت خواهد کرد.

خواهان باالترین استاندارد حقوق انسانی و حقوق پناهندگی برا  همه متقاضیان پناهندگی در سراسر جهان است.” بیمرز“  

 برا  پناهندگان و پناهجویان، تا جایی که امکان باشد، کمکها  قانونی فراهم خواهد کرد.

 برا  تحقیق و بررسی وضعیت پناهندگی در کشورها  مختلف مامور خواهد فرستاد.

 به سازمانها  بین المللی و دولتی در باره تجاوز به حقوق انسانی و پناهندگی شکایت خواهد کرد.

برا  پیشبرد فعالیت هایش سازمانها، دفاتر و نهادها  خود را در کشورها  مختلف ایجاد خواهد کرد.” بیمرز“  

نشریه خود را تحت همین نام منتشر خواهد کرد.” بیمرز“  

در دفاع از کیسها  ویژه و یا موارد معینی از نقض حقوق پناهندگی اقدام به برگزار  کمپین ها  بین المللی میکند.” بیمرز“  

 تشکیالت

“ سازمانی بین المللی است که بر پایه عضویت داوطلبانه اداره میشود و دار  دفاتر، سازمانها  عضو و اعضا است.” بیمرز  

از طرف کنفرانس سراسر  سازمان که هر دو سال یک بار برگزار می گردد، تعیین خواهد شد. هر گونه ” بیمرز“سیاست ها و جهت گیر  ها  

 تغییر  در هر بخشی غز این سند، تنها با تصویب کنفرانس اعتبار دارد.

 کنفرانس دبیر سازمان را انتخاب خواهد کرد.

در دوره دبیر  خود را به اطالع کنفرانس میرساند.” بیمرز“دبیر گزارش فعالیتها    

 کنفرانس گزارشات دبیر را مورد بررسی قرار میدهد و صحت ترازنامه مالی سازمان را تائید میکند.

ت. گرفدبیر سازمان از میان فعالین سازمان، تعداد  را بعنوان دبیرخانه سازمان به کنفرانس معرفی و از کنفرانس برا  آنها را  اعتماد خواهد 

 ضوابط مربوط به کار دبیرخانه توسط آئننامه ها  دبیرخانه تعیین خواهد شد.

 دبیر سازمان مسئول اداره امور سازمان و اجرا  تصمیمات کنفرانس است.

 کنفرانس بودجه پیشنهاد  دبیر برا  فعالیت دوره جدید را تصویب میکند.

برا  گسترش دامنه فعالیت هایش دفاتر محلی و کشور  خود را تاسیس میکند.” بیمرز“  

در کشور خود هستند.” بیمرز“خود مسئول پیش برد فعالیت ها  ” بیمرز“دفاتر محلی و کشور  در چهارچوب سیاست ها    

 دفاتر محلی و کشور  موظف اند که به فراخوان ها  سراسر  سازمان پاسخ دهند.
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 فعالیت ها  سراسر  دفاتر محلی باید به تصویب دفتر مرکز  برسد.

اختیار کامل دارند.” بیمرز“دفاتر محلی در اداره امور خود، در چهارچوب سند اهداف   

 آئینامه ها و مقررات فعالیت سازمان، دفاتر محلی و کشور ، توسط دبیرخانه تعیین خواهد شد.

 عضو

سال، مستقل از مذهب و ملیت و تعلق سیاسی و جنسیت و نژاد میتوانند به آن  61، باالتر از ”بیمرز“همه عالقمندان به حمایت و دفاع از 

 بپیوندند و به عضویت آن در آیند.

هم در سطح محلی و هم در سطح سراسر  عضوگیر  میکند.” بیمرز“  

را دریافت می ” بیمرز“در لیست اعضا این سازمان ثبت می شود، کارت عضویت آن را دریافت می کند و اطالعیه ها و برنام ها  ” بیمرز“نام عضو 

 کند.

حق عضویت سازمان را می پردازد و در حد تمایل خود این سازمان را از نظر مالی تقویت می کند.” بیمرز“عضو   

شود و در فعالیت ها  آن با برنامه مشخص شرکت کند.” بیمرز“می تواند با پر کردن فرم تقاضا  کار داوطلبانه، فعال ” بیمرز“عضو   

حق دارد در تصمیم گیر  ها و مسئولیتها  واحد محلی، واحد سراسر  و دبیرخانه، و همچینین در تصمیم گیر  ها  کنفرانس ” بیمرز“فعال 

 سازمان، شرکت کند.

می تواند مخالفت خود با مصوبات، تصمیمات و عملکرد سازمان را در هر سطحی از طریق مراجع قانونی سازمان مطرح کند. مقررات ” بیمرز”فعال

 و ضوابط رعایت حقوق اقلیت توسط آئینامه ها و مصوبات کنفرانس تعیین خواهد شد.

در آیند.” بیمرز“سازمانها  مدافع حقوق انسان می توانند بعنوان یک سازمان به عضویت   

توسط ارگانها  مربوبطه تعیین خواهد شد.” بیمرز“آئینامه ها و ضوابط کار فعالین   

”بیمرز“ -مصوب دبیرخانه سازمان سراسر  پناهندگان ایرانی  
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